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        ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

DA DIREÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DO PESSOAL DO MUNICÍPIO DE CASCAIS 

 
Ata nº 3/ 2021               03 março de 2021         das 18h00 às 20h00                  Videoconferência  
 
Participantes - Direção: 

João Bento Crespo Duarte Vitorino, Presidente P  Maria Filomena Dias Serra Graça, vogal X 

Paulo Jorge Pinto Leal, Tesoureiro X  Daniel Hugo Gomes Lourenço, vogal X 

Maria José Costa Silva Torres, Vice-presidente X  Ana Sofia dos Santos Costa e Silva, vogal X 

Paula Alexandra Garcia Caetano, Secretária X    

 

Participantes – Assembleia Geral 

Isabel Xavier X 

Luís Cecílio X 

 
Outros: 

Maria Helena Martins Campos de Assunção, 
Suplente da Direção 

X 
 

Henrique Barros, técnico colaborador do CCD X 
 

Francisco José Sequeira da Silva, Suplente da 
Direção 

X  Fernanda Montenegro S 

 
X = Presente; P = Presidiu; S = Secretariou;  

 
AGENDA 
 

1. Assembleia Geral - data, OT, convocatória – a realizar através de via videoconferência) 
 

2. Aprovação Relatório e Contas 2020; 
 

3. Plano de Atividades 2021 – ponto da situação; 
 

4. Corrida da Páscoa; 
 

5. Oferta de refeições a preços comparticipados nos refeitórios escolares – início a 8 de março; 
 

6. Outros assuntos. 

 
 

 Assunto Decisões 

1.Assembleia Geral (data, OT, 
convocatória – a realizar através de 
via videoconferência) 
 

Aprovada a data para a próxima Assembleia Geral, para dia 18 
de março, via telemática (Zoom) e procedimentos. 
 
  
 Informação prestada 

Foram convidados a participar na 
presente reunião a Presidente da 
Assembleia Geral e Presidente do 

http://www.ccdcascais-golfe.pt.vu/
mailto:geral@ccdcascais.pt
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Conselho Fiscal, no sentido de 
coordenar-se  esforços para  da 
realização da Assembleia Geral na 
data de dia 18 do corrente mês  e   

via telemática. Para o sucesso desta 
serão precisos definir procedimentos 
de acesso. 
A saber: 
Quando o sócio aceder à reunião 
deverá identificar-se com o seu 
número de sócio e nome (primeiro e 

último); 
2. Deverá solicitar a intervenção 
selecionando a opção ( ) que será 

autorizada pela Presidente da Mesa; 
3. Só deverá proceder à ativação do 
som, só, em caso de querer intervir 

na reunião; 
 
4.Utilizar de preferência o chat para 
colocar as questões à Presidente da 
Mesa. 
 
Os sócios só terão acesso ao link, no 

dia da reunião, que será comunicado 
nos canais de comunicação do CCD. 
 

 
 

 Assunto Decisões 
2.Aprovação do Relatório de Atividades e Contas 2020; 
 

 

 
Foi aprovado, por unanimidade, o 

Relatório de Atividades e Contas de 2020. 
 Informação prestada 

A presentado o Relatório e esclarecidas as dúvidas, muito 
em particular sobre o resultado em défice, por causa da 
redução de subsídios recebidos. 

 

 Decisões 
3. Plano de Atividades 2021 – ponto da situação; 
 

 
Foi aprovado o Plano de 

Atividades e Orçamento para 

2021.   
Informação prestada 

Na elaboração deste Plano de Atividades e Orçamento são muitas 
as incertezas sobre o ano de 2021. O exercício que o CCD se propõe 
a realizar dependerá de vários fatores que não são controlados pela 
associação, terá de existir a flexibilidade suficiente para adaptar a 
concretização deste Plano de Atividades, em função do contexto 
envolvente. Propõe-se incrementar novas atividades que se 

compactuam com a situação atual, das quais a criação de um coro 
e desenvolvimento de um atelier de teatro alargado a todos os 
sócios que queiram participar. As outras atividades serão 
desenvolvidas conforme levantamento do confinamento.  
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 Decisões 
4.Corrida da Pascoa; 
 
 

Foi aceite o convite neste evento 
social 
 
 
 
 

 
 

Informação prestada 

A CMC convidou o CCD a colaborar como parceiro institucional da 
“Corrida virtual da Páscoa”, a realizar-se entre 27 de março e 4 de 

abril, e que funcionará nos mesmos moldes que a corrida de Natal.  
 

 

 Decisões 
 
5.Oferta de refeições a preços comparticipados nos 
refeitórios escolares – início a 8 de março 
 

 
Aprovada esta decisão louvável e de 
total justiça para estes associados. 
 

Informação prestada 

 
Uma das apostas do CCD incide na melhoria das condições 
de vida dos seus associados garantindo igualdade de 
oportunidade no acesso aos benefícios concedidos.  
É neste âmbito que surge a possibilidade do pessoal não 
docente, do mapa de pessoal da CMC, a exercer funções nos 

estabelecimentos de ensino públicos no concelho poder 

usufruir da oferta de refeições a preço comparticipado junto 
dos refeitórios da escola, onde exercem funções, por 
impossibilidade de o fazer nos refeitórios municipais - 
Refeitório da Adroana e Cascais Center, na exploração direta 
do CCD. 
A partir do dia 8 de março, caso já seja associado do CCD, o 
pessoal não docente, poderá usufruir da oferta da refeição 

de almoço, no refeitório da sua escola pelo preço de 1,80€, 
utilizando o seu cartão de escola. 
 

 

 Decisões 
 
6.Outros 
 

 
 
1.Programar alguma atividade para 

assinalar o aniversário do CCD, dia 14 
de abril. 
2. Foi indeferido o pedido em razão da 
atribuição dos benefícios extensível a 
conjugue e filhos e não aos 
ascendentes, nos termos estatutários. 

Informação prestada 

 
1.Preparaçao do Aniversário do CCD; 
 
2.Decisão sobre o pedido do sócio Ruben Gonçalves de 
consultas de osteopatia para os pais.  
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